Váž. pani starostka, Váž. pán starosta
Dovoľte mi, aby som Vás v mene vedenia Asociácie pre sociálny rozvoj a podporu
občanov SR (ďalej ASRPO SR) srdečne pozdravila a predstavila Vám činnosť organizácie,
ktorou chceme byť nápomocní samosprávam miest a obcí pri skvalitňovaní života občanov.
Našou činnosťou máme záujem v rámci aktívnej spolupráci so samosprávami miest a obcí
prispievať odborne erudovanou pracovnou činnosťou k riešeniu sociálno – ekonomických
problémov v našom kraji .
Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ASRPO SR) je nezávislá,
dobrovoľná, nepolitická, otvorená organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou
konštituiovaná v zmysle ustanovení § 1 a § 2 Zák. č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov
v znení Zák. č. 300/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov ako organizácia fyzických
a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR.
Prioritným cieľom ASRPO SR je vybudovanie siete Integračných centier sociálnej
pomoci („ICSP“), čím deklarujeme záujem byť aktívnym subjektom pri tvorbe, skvalitňovaní
sociálnej politiky štátu a prispievaní k tvorbe kvalitatívnych hodnôt života občanov
Slovenska. Našim prvoradým cieľom je postupne otvárať ( ICSP) najskôr v krajských
a postupne vo všetkých okresných mestách, aby sme boli blízko k občanom a mali priestor
pôsobiť a venovať sa prevencii, poradenstvu, vyhľadávacej činnosti v oblasti výkonu
sociálnej práce, ale aj poradenstva v oblasti práva i ekonomiky.
Odborným garantom, supervízorom, projektovým manažérom ASRPO SR je:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Prvé integračné centrum sociálnej pomoci pod gesciou ASRPO SR v Rimavskej
Sobote sa otvorilo dňa 21.09.2015 vďaka finančnej podpore p. premiéra SR Roberta Fica,
ktorému prejavujeme maximálnu podporu v sociálnom rozvoji a tvorbe sociálnej politiky
štátu.
Prvé integračné centrum sociálnej pomoci v Rimavskej Sobote bude poskytovať
bezplatné poradenské služby pre všetkých občanov banskobystrického kraja.
Integračné centrá sociálnej pomoci budú budované na priamom kontakte s klientom –
občanom a budú poskytovať kvalitné, dostupné a bezplatné poradenské služby v oblasti:
- výkonu sociálnej práce,
- právneho a ekonomického poradenstva
- a projektového manažmentu v jednotlivých regiónoch.
ICSP budú zamestnávať na svojich pracoviskách odborníkov z jednotlivých oblastí, ktorí
každodennou prácou budú v priamom kontakte s občanom, inštitúciami a subjektami
pôsobiacimi v regiónoch. Zároveň budú poskytovať služby a kvalifikovanú prácu v oblasti
prevencie, poradenstva, intervencie a tvorby regionálnych projektov s cieľom riešiť,
zmierňovať sociálne problémy jednotlivcov, skupín i komunít na regionálnej úrovni.
Úlohy ICSP :
- komplexné poradenské služby v oblasti výkonu : sociálna práca, finančné a právne
poradenstvo
- keďže absentuje koncepčná poradenská činnosť, ASRPO SR navrhuje vytvoriť takýto
systém poradenských centier vo všetkých okresoch i krajoch SR
- podporiť občana v jeho úsilí riešiť svoj problém
- integrovať občana, poskytnúť komplexné informácie, odborné poradenské služby,
prevencia, podporovať občana byť aktívne zapojený pri riešení svojich problémov,
aby sa necítil byť objektom, ale subjektom, ktorý sa podieľa pri riešení a hľadaní
alternatív
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-

primárnou cieľovou skupinou sú : občania v nepriaznivej sociálno – ekonomickej
situácii, starší občania, osoby s ŤZP, klienti, ktorí sú prepustení z výkonu trestu
odňatia slobody, občania po liečbe drogovej závislosti, všetky marginalizované
skupiny občanov ( Rómovia, osamelí rodičia, matky samoživiteľky, nezamestnaní...)

Úlohy ASRPO SR :
- aktívna spolupráca so všetkými kompetentnými zložkami verejného a spoločenského
života, ktoré môžu a dokážu prispieť ku kvalite života občanov SR : budeme sa snažiť
o rozvíjanie spolupráce so ZMOS, podporovať sociálne programy a sociálny rozvoj
i jeho mechanizmy súčasnej vlády SR, najmä čo sa bezprostredne týka sociálnej
politiky a sociálneho rozvoja vôbec , spoluprácu so samosprávami miest a obcí,
štátnou i verejnou správou na regionálnych úrovniach, tretím sektorom,
podnikateľským prostredím, cirkvami so všetkým FO, PO, ktoré majú snahu a chcú
podporiť spoločenské napredovanie a rozvoj
- budeme sa usilovať rozvíjať spoluprácu a prispievať k spoločenskému rozvoju
odbornými stanoviskami, návrhmi smerom ku kompetentným zložkám
- budeme sa však v každodennej činnosti venovať jednotlivcom, skupinám, komunitám
pri riešení ich životných problémov, ťaživých situácií a vzniknutých či existujúcich
sociálno – ekonomických problémov, sociálno – patologických javov a nepriaznivých
situácií, ale najmä zamerať činnosť na predchádzanie vzniku týchto javov (prevencia)
- cieľom je získať podporu kompetentných zložiek pri budovaní ICSP, kde my vidíme
priestor na aktívnu spoluprácu a vzájomnú podporu, čím vyjadrujeme stanovisko, že
požiadame tak samosprávy miest a obcí ako aj ostatné zložky o spoluprácu a podporu,
ale aj ostatné zložky verejného života.
Cieľ :
1. činnosť ASRPO SR na 2 úrovniach : a, priama práca s občanom b, spolupráca
s vládou SR, NR SR, ministerstvami, samosprávami miest a obcí, štátnou i verejnou
správou, tretím sektorom, podnikateľskou sférou, cirkvou, štátnou i verejnou správou
– spoločenskými zložkami pri riešení napr. nezamestnanosti
2. vytvoriť sieť Integračných centier sociálnej pomoci v SR ( krajské, okresné mestá )
3. návrhom ASRPO SR : koncepčnú poradenskú činnosť – sieť takýchto centier, kde by
sa občanom poskytovali komplexné, poradenské a bezplatné služby
4. zapojiť sa do projektovej činnosti – uchádzať sa o grant zo zdrojov EÚ, ktorý je
zameraný na ľudské zdroje, zamestnanosť, sociálnu inklúziu a vzdelávanie .
Dovoľte mi, aby som Vás touto formou informovala a zároveň požiadala o poskytnutie
informácie občanom o vzniku tohto strediska v rámci Vášho mesta / obce.
Veríme, že aj cez združujúci orgán samosprávy miest a obcí ako je ZMOS, s ktorým sme
nadviazali spoluprácu už od vzniku ASRPO SR, t.j. 16.10.2014 budeme môcť rozvíjať,
nadviazať aktívnu spoluprácu, a tak prispievať k sociálnemu rozvoju, k sociálnym istotám
občanov nášho kraja i všetkých občanov SR.
V Rimavskej Sobote, 25. 09. 2015
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